
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitetul Director 
 
Decizii emise de Comitetul Director în data de 2 august 2005: 
 

1. Comitetul Director a analizat proiectul de buget de venituri 
si cheltuieli rectificat al SRR si a luat act de situatia 
financiara a institutiei pe primele 6 luni ale anului. Bugetul 
rectificat va fi înaintat spre aprobare Consiliului de 
Administratie. 
De asemenea, Comitetul Director a luat act de propunerile 
Departamentului Economic privind masurile concrete de 
eficientizare a activitatii SRR. 

 
2. Directorul general adjunct al Departamentului Economic 

va prezenta Comitetului Director situatia financiara a SRR, 
la 6 luni, detaliata pe capitole de cheltuieli si pe titularii de 
bugete. 
 
Termen: miercuri, 10 august 2005 
 

3. Comitetul Director a decis elaborarea unui nou proiect de 
scrisoare în care sa solicite Consiliului National al 
Audiovizualului baza discutiilor care se vor purta cu 
reprezentantii Societatii Române de Radiodifuziune. 

 
4. Comitetul Director a decis ca toate proiectele sa fi însotite 

de o fundamentare temeinica (din punct de vedere tehnic, 
financiar etc.) si de o nota de prezentare (sinteza 
documentului - maxim o pagina si jumatate). 

 



5. Se aproba colaborarea doamnei Dana Cotoara, cu jumatate 
de norma, la postul de televiziune N24, avându-se în 
vedere precizarea doamnei Cotoara ca aceasta colaborare 
nu îi va afecta activitatea de la Camera Stirilor. 

 
6. Departamentul Tehnic si Departamentul Economic vor 

face o analiza a posibilitatii de transmitere prin satelit a 
celor doua programe – Radio România Actualitati si Radio 
România International –, adresate comunitatilor românesti 
din SUA si Canada, în colaborare cu TVR International. 
 
Termen: marti, 9 august 2005 
 

7. Departamentul Tehnic va prezenta o analiza a desfasurarii 
lucrarilor de investitii. 

 
Termen: miercuri, 10 august 2005 
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